
Städdag
5/5 kl. 9.00 -12.00 

Vi passar på att städa både inne och ute.
Det bjuds på kaffe och kaka.

Alla är hjärtligt välkomna!

Fotbolls-VM
På Midsommardagen visar vi matchen 

mellan Sverige-Tyskland
Vi serverar nygrillat 

och baren är öppen hela kvällen.
Håll utkik efter mer information på 

vår Facebooksida och på anslagstavlan.

Bli medlem i Bygdegården 
Swishnr:1231703206
Bankgiro: 5130-6157

Glöm inte skriva ditt namn på inbetalningen.

April - maj 2018

Välkomna!
Pia med personal

Vi tar emot beställningar av 
smörgåstårtor och gräddtårtor och

har även catering.

Lidavägen 1 tel. 0325-60204

Vi finns även på www.ambjornarp.se

Följ oss på instagram
ambjornarpsbyakrog

Måndag 23 april 15.00
Eftermiddagsfika med andakt

Måndag 21 maj 15.00 
i Björnhyltans Växthus

Eftermiddagsfika med andakt

”Kyrkis" för föräldralediga med barn 
Start tisdag 10 april kl. 9.30 i Missionshuset. 

Kontaktperson: Lotta tfn 076 779 52 93

Söndag 3 juni kl. 10.00 
i Björnhyltans Växthus 

Familjegudstjänst
Barnkör från Limmared sjunger 

och det blir Barnvälsignelse

Ambjörnarps Missionshus

Ambjörnarps Bygdegård

Vecka 14 och framåt kommer vi att ha 

fredagar kl. 16.00 – 18.00. 
Mat finns att köpa. 
Kom och umgås!

Kurs i Ekologisk odling. 
Vi drar igång måndag 16 april. 

6 måndagskvällar kl. 17.00-20.00
Kursen riktar sig till dig som vill odla hemma. 

Vi går igenom jord, gödsel, förodling, sådd, ohyra, 
vattning, ogräs, växthusodling och skörd. 

På kurskvällarna är vi i växthuset, kvällsfika ingår. 
Hela kursen kostar 2500:-, vill man vara med på 

enstaka kvällar kostar de 500:-/kväll. 
Mer information på hemsidan www.bjornhyltans.se

Vi hoppas kunna sälja en del SPARRIS i maj. 
Håll utkik på Facebook o Hemsidan 

för mer information.
Peder & Lotta

Björnhyltans Trädgård
Peder & Lotta Wendefors 0325-60438

afterwork

Efter påskhelgen kommer vi att servera 
à la carte och en 3-rätters helgmeny 

på lördagar och söndagar. 
Ring gärna och boka bord.

Reservera fredag 18 maj kl.19.00 
Musikquiz med mat

Endast bokning

Påskhelgen är krogen stängd

?

http://www.ambjornarp.se/
http://www.bjornhyltans.se/


Gäller 
månad

sista 
inlämnings-
dag

April - maj 16 mars
Juni - juli -
augusti 18 maj

Sept. - okt 17 augusti
November -
december 19 oktober

Nästa blad juni - augusti
Material lämnas senast 18 maj till 

helen.petersson@tele2.se eller 60048. 
Vill du få ditt byablad på e-post?
Maila din adress till mig / Helen

Byabladet 2018

Årsmöte
4 april kl. 18.30 i Bygdegården.

Grannsamverkan har bjudit in räddningstjänsten 
angående brand i hemmet och brandskydd.

Christian, deltidsbrandman i Svenljunga kommer hit.

BYALAGET

Vi cyklar, äter mat, umgås och har otroligt trevligt. Två par kommer hem till er på antingen 
förrätt, varmrätt eller efterrätt. Enda kravet är att bo/låna hus i eller runt Ambjörnarp.
Några dagar innan får ni veta om ni ska laga för- huvud- eller efterrätt. 
Resterande info om vart ni ska fås löpande under eftermiddagen. 
Senare på kvällen samlas vi i bygdegården för en trevlig stund. 

Mer exakta tider och info kommer längre fram!

För anmälan/frågor, kontakta 
Johanna och Jakob 0739-872360
Marita och Patrik 0705-946604
Maria och Peter 0702-381437

Cykelrally
Anmäl er till årets bästa matfest 1 September

Årsmöte
söndagen 8 april kl 15.00 i Stjärnebo. 

Vi bjuder på kaffe och fralla

Torpvandring 
söndagen 13 maj kl. 09.00. 

Samling stationplan.

Ambjörnarps Hembygdsförening

mailto:helen.petersson@tele2.se
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